Prisliste Ny Volvo S90 Twin Engine
Priserne er pr. 9. januar 2017. De vejledende nyvognspriser er inkl. moms, men eksl. leveringsomkostninger på 3.880,- kr. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser.

S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed).

Lak											
Inscription
Solid											S
Metallic											
16.965,-

Premium lak											
Inscription

R-Design
S
16.965,-

R-Design

Metallak Electric Silver (477)					 					

25.178,-

25.178,-

Metallak Chrystal White (707) (tre-lags speciallak med Pearl effekt)								

31.700,-

31.700,-

-

25.178,-

Metallak Bursting Blue (kun til R-Design)								

		

Interiør											
Inscription
Moritz læder Comfort-sæder (Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørene og bag på nakkestøtterne. Se Plus pakke for opgradering)
Nubuck textil/perforeret læder Contour-sæder (Se Plus pakke for opgradering)			

R-Design

		 S

-

			 -

S

Sort loftsbeklædning (Kun til kabiner med offblack interiør og mørk bund)								

6.000,-

S

Paneler i Cabon Fiber											

-

20.979,-

Paneler i Metal Mesh											

O

S
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S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed).

Aluminiumsfælge											
Inscription
19" letmetalfælge 10-eget Silver Diamond Cut (150)						

R-Design

			

S

-

19" letmetalfælge 5-trippeleget Tech Matt Black Diamond Cut (498)								

O

-

19” letmetalfælge 5-eget Matt Black Diamond Cut 255/40 R19 (158)								

-

S

20" letmetalfælge 10-eget Silver Diamond Cut (1030)									

22.731,-

-

20” letmetalfælge 5-dobbelt egede Matt Black DC 245/40 R20 (1031)								

-

22.731,-

Lydanlæg											
Inscription

R-Design

Sensus Connect High Performance m. 9,3" touchscreen, 224W & 10 højtalere + Bluetooth						

S

S

Sensus Connect Premium Sound by Bowers & Wilkins									

80.363,-

80.363,-

DAB+ Radio											
7.795,-

7.795,-

Smartphone integration (Apple Carplay og Android Auto)

4.465,-

(Indeholder: 9,3” touch screen, 12 kanals 1400W D-klasse forstærker, 19 højtalere, 7 stk. 25 mm Nautilus diskanter, 3 stk. 100 mm mellemregister med Kevlar menbran,
4 stk. 80 mm mellemregister med Kevlar membran, 4 stk. 165 mm bas med kulfiber/papir membran, 1 stk. 250 mm subwoofer med kulfiber/papir membran,
Quantum Logic Surround 7.1, DIRAC Dimensions, DIRAC Live og Dobbelte DSP SHARC processorer).

								
4.465,-
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S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed).

Standard- og ekstraudstyr										
Inscription
Alkolås forberedelse											
1.173,Drive Mode settings											S

R-Design
1.173,S

(Giver mulighed for at indstille bilens køre-egenskaber og karakter med hensyn til motor, gearkasse og undervogn. Justerer ligeledes luftaffjedringen og Four-C undervognen
hvis dette også tilkøbes.) Kan indstilles som følger: Comfort Mode, ECO Mode, Dynamic Mode, Off Road Mode (kun AWD) eller Individual Mode.)

Gearskiftefunktion ved rattet (kun aut. gear.)				

					

-

Mørke sideruder bag (5 stk.)(~80%)										
8.135,-

3.380,8.135,-

Uden motoremblem											O

O

Uden model- og motoremblemer										

O

O

4.810,-

4.810,-

Varme i bagsædet, ydre pladser (kan erstatte barneselepuder i pakkerne u/b)								
Volvo On Call (Nødopkald- & assistancesystem incl. 3 års abonn., m/GPS tracking & app til Smartphone (iOS, Android & Windows), app’en indeholder timer til tilskudsvarmer.)

		 S

S

3

Prisliste Ny Volvo S90 Twin Engine
Priserne er pr. 9. januar 2017. De vejledende nyvognspriser er inkl. moms, men eksl. leveringsomkostninger på 3.880,- kr. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser.

S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed).

Pakker											
Inscription

R-Design

Inscription Plus pakke											
200.000,-

-

20” letmetalfælge 10-eget Silver Diamond Cut 255/35 R20 (1030)
360° Surround View Camera. (Fire kamera placeret i sidespejlene, kølergrillen og på bagklappen. Genererer sammen med en computer et ”bird view” hvor man kan se bilen iforhold til dens omgivelser. Billedet vises på touch-skærmen i midterkonsollen.)
Beklædt instrument- og dørpanel i kunstlæder
El-justerbart passagersæde
El-styret solgardin i bagrude
Grafisk Head Up display (Viser bl.a. Sensus Navigation, hastighed, Distance Alert og andre vigtige informationer)
Indtræk: Nappa læder, ventileret, Comfort sæder (Sæderne har læder på alle sider og kunstlæder i dørene og bag på nakkestøtterne)
Luftaffjedring bag & Four-C undervogn
Massagefunktion i forsæder
Siddehyndeforlængelse og sidestøtte på forsæder, el-justerbar (inkl. hukommelse til passagersædet)
Solgardiner i sideruder, manuel
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S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed).

Pakker											
Inscription
R-Design Plus pakke										

-

R-Design
170.000,-

20” letmetalfælge 5-dobbelteget Matt Black 245/40 R20 (1031)
360° Surround View Camera. (Fire kamera placeret i sidespejlene, kølergrillen og på bagklappen. Genererer sammen med en computer et ”bird view” hvor man kan se bilen iforhold til dens omgivelser. Billedet vises på touch-skærmen i midterkonsollen.)
Beklædt instrument- og dørpanel i kunstlæder
El-justerbart passagersæde
El-styret solgardin i bagrude
Grafisk Head Up display (Viser bl.a. Sensus Navigation, hastighed, Distance Alert og andre vigtige informationer)
Indtræk: R-Design Nappa læder, Contour sæder (Sæderne har læder på alle sider og kunstlæder i dørene og bag på nakkestøtterne)
Paneler i Carbon Fiber
Siddehyndeforlængelse på forsæder, manuel
Solgardiner i sideruder, manuel

Barnesikkehedspakke		

									
4.990,-

4.990,-

El-styret barnelås i førerdør
Barneselepude yderpladser, bag (Kan udskiftes til varme i bagsæde, yderpladser u/b)

Teknikpakke											
23.990,-

23.990,-

Grafisk Head Up display (Viser bl.a. Sensus Navigation, hastighed, Distance Alert og andre vigtige informationer)
El-justerbart passagersæde
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